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Alojamento

Trilho dos Pisões
Alvares – Carrasqueira –
Chã de Alvares – Caniçal

Casa de S. Francisco – CC
Chã de Alvares
235581002/263275389
914237756/968344475/968788964
casasaofrancisco@sapo.pt
Quinta de Simantorta -TR
Simantorta
235556210
endimeon_@hotmail.com

Caminho certo
right way

Caminho errado
wrong way

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn rigth

Restauração
Café de “Gracinda Ferreira L. ”
Alvares
3330 Alvares GÓIS
Café Restaurante “Miguélia”
Casal de Cima
3330-128 Alvares GOIS
Tel.: 235 587 429
Café “O Zeca”
Rua Doutor Jaime Arnaut
Alvares
3330-140 Alvares GOIS
Tel.: 235 587 134
Restaurante "Alto da serra"
Cabeçadas
3330 Góis
Tel.:235556154

código de conduta _ code of conduct
- Seguir somente pelos trilhos assinalados;
- Cuidado com o gado. Embora manso não gosta da aproximação de estranhos às
suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna à distância, preferencialmente com binóculos;
- Não danificar a flora;
- Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Não fazer lume;
- Não colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afável com os habitantes locais, esclarecendo quanto à actividade em curso e às
marcas do PR.

Contactos úteis _ useful contacts
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Informações anti-venenos: 217950143
GNR Góis: 235770160
Bombeiros voluntários de Góis: 235771122
Centro de saúde de Góis: 235770180
Lousitânea: 235778644
Trans Serrano: 235778938
Posto Turismo: 235770113

Artesanato
Quinta do Hério – sabonetes artesanais
rua Dr. Hermano Neves 6
3330/140 Alvares
969349390
Natália Domingos – peças feitas em tacido/feltro
Amiosinho
3330- 106 Alvares Góis
235581019 / 934146682
Promotor:

Implementação:
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foto a alterar
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562 m

13 Km

5h00min

distância _ distance

circular

subida _ uphill

duração _ duration

Trilho dos Pisões

939 m

tipo de percurso _ trail type

desnível acumulado _ altitude variation

291 m
altitude máx/min _ altitude max/min

Ponte filipina

550m

N

500m

Alvares – Carrasqueira – Chã de Alvares – Caniçal

450m
400m

DESCRIÇÃO GERAL DO PERCURSO:

350m

O percurso tem início junto à Praia fluvial de Alvares, onde pode tomar um
banho, saborear uma bebida ou petiscar na esplanada “Fora de Horas”.
Não se esqueça de fazer uma visita à Casa do Ferreiro ou ao Museu
Paroquial de Arte Sacra “Padre Ramiro Moreira”.
Retome o percurso e siga em direcção ao cemitério, continue pelos
estradões ao longo dos eucaliptais até chegar à Carrasqueira. Entre, nesta
povoação, atravessando uma bonita ponte sobre a ribeira. Depois siga
para a Chã de Alvares e aprecie o casario. Pode tomar uma bebida no café
da aldeia e visitar a fonte antiga. Esta povoação possui uma unidade de
turismo rural onde poderá pernoitar ou passar um tranquilo fim-desemana, em ambiente rural e acolhedor.
Continue em direcção ao Caniçal, junto à ribeira irá encontrar um antigo
moinho. A partir deste ponto, prepare-se psicologicamente e fisicamente
para a parte mais difícil deste percurso, pois terá que seguir caminho por
uma subida um pouco íngreme, que se encontra à sua frente. Quando
chegar à cumeada irá encontrar umas antigas alminhas construídas com
pedra da região.
Vai agora iniciar a descida até à povoação de Alvares, onde pode
contemplar a paisagem do Vale da Ribeira do Sinhel, um dos ex-líbris
naturais da freguesia.
Antes de chegar ao final do percurso poderá ainda visitar a Igreja Matriz de
Alvares (peça informações no lar de idosos), seguindo finalmente para a
Praia Fluvial, onde terminará o percurso.
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ponto de interesse _ points of interest:

legenda:
percurso _ route
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1 - Ponte filipina _ Filipina bridge
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2 - Aldeia de Carrasqueira _ Village of Carrasqueira
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Fonte "Folha n.º 253 e 265 da Carta Militar 1/25.000 da Série M888, do Instituto Geográfico do Exército".

3 - Chã de Alvares _ Village of Chã de Alvares

Património Natural

4 - Aldeia de caniçal _ Village of Caniçal village
5 - Igreja Matriz de Alvares / Mother church of Alvares/museum
6 - Chaminé da antiga fábrica de lanifícios_ Chimney
of the old woolen factory
7 - Espaço Museológico casa do Ferreiro _ Blacksmith museum

época aconselhada _ advised time of the year
Todo o ano _ all year

Caniçal

A Ribeira do Sinhel, nome proveniente da povoação mais importante
junto à nascente, na bordadura da Serra da Lousã, banha Alvares
onde tem início este percurso. Aqui a sua água é aproveitada para
uma piscina natural, onde o verão se torna mais fresco.
A Ribeira do Sinhel é classificada como água de salmonídeos
(Portaria nº 251/2000 de 11 de maio), até ao nível de pleno
armazenamento (NPA) da Albufeira da Barragem do Cabril.
Este local era rico em castanheiros, que mais tarde foram
substituídos pelos pinheiros que alimentavam a fábrica da resina.
Hoje em dia, e pelo facto do baixo número de resineiros na zona, as
grandes matas de pinhal vão sendo substituídas por eucaliptais.
Podendo ainda encontrar grandes exemplares de espécies
autóctones como o sobreiro, a cerejeira e o carvalho.
Nas proximidades das aldeias, em épocas específicas, são bem
visíveis os vestígios dos javalis que procuram alimento.

ponto de interesse _ points of interest

pontos de partida e chegada _ Departure and arrivel poin

